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VIII Série Ibero-americana - ESCUDO 
 
Nos dias 21 a 23 de Setembro realizou-se em Manágua a IX Convenção Ibero-
americana de moedas comemorativas. Neste evento que coincidiu com 50.º 
Aniversário do Banco Central da Nicarágua foi apresentada a VIII Série Ibero-
americana.  
 
Com o lema “Encontro de dois mundos” esta série, que iniciou-se em 1992, tem 
emissões de três em três anos e é promovida pela Fábrica Nacional de Moneda 
e Timbre – Real Casa de la Moneda. As moedas desta série têm a 
particularidade de terem uma face comum e uma face nacional que é da 
responsabilidade de cada participante. 
 
Em 2010 o tema é “Moedas Históricas” sendo a moeda de Portugal dedicada ao 
«Escudo». A moeda é da autoria do Escultor Vitor Santos, tem valor facial de 10 
Euros e emissão limitada a 12000 exemplares 
 
O escultor criou no espaço da moeda uma viagem através do tempo e da 
memória. No anverso são colocados diversos círculos que representam o 
percurso do Escudo ao longo do seu ciclo de vida. Do lado esquerdo entra uma 
forma circular com a representação da alegoria da república, moeda de 50 
centavos de escudo de 1913. O círculo seguinte, do percurso, representa a nau, 
moeda de 2$50 centavos de 1944 e para finalizar a moeda de um escudo de 
1981.  
 
No reverso a moeda tem o escudo nacional, a legenda 10 Euros circulada pelos 
escudos nacionais dos países participantes na emissão: Espanha, Peru, México, 
Cuba, Nicarágua, Argentina, Guatemala, Paraguai e Portugal. 
 
A moeda da VIII Série Ibero-americana - Escudo tem como limite de emissão 
12000 exemplares com acabamento proof (Prova numismática), e encontram-se 
à venda nos comerciantes, nos bancos, nas lojas da INCM e na loja online 
www.incm.pt . 
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